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LĒMUMS - IZPILDRĪKOJUMS

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Ņemot vērā, ka Vārds Uzvārds (personas kods xxxxxx-xxxxx) nav savlaicīgi veikusi
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām maksājumus, Valmieras novada
pašvaldība ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu (īpašuma nosaukums), kadastra Nr.xxxx-xxx-
xxxx, izriet no tālāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami:

(datums) maksāšanas paziņojums Nr.x, kas stājās spēkā (datums) un kļuva neapstrīdams
(datums), (datums) maksāšanas paziņojums Nr.x, kas stājās spēkā (datums) un kļuva
neapstrīdams (datums) un (datums) maksāšanas paziņojums Nr.x, kas stājās spēkā (datums) un
kļuva neapstrīdams (datums).

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu
Valmieras novada pašvaldība (datums). ir izdevusi brīdinājumu Nr. par administratīvā akta
piespiedu izpildi, kurā norādīts, ka (datums) maksāšanas paziņojums Nr.x, (datums) maksāšanas
paziņojums Nr.x un (datums) maksāšanas paziņojums Nr.x nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti
pilnā apmērā. Tāpat minētajā brīdinājumā Vārds Uzvārds tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu
maksājumu samaksu labprātīgi līdz (datums). Brīdinājums stājās spēkā (datums).

Vārds Uzvārds minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nodokļa parādu nav samaksājusi.
Ņemot vērā to, ka ir izpildījušies Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmajā daļā

minētie piespiedu izpildes priekšnoteikumi, Valmieras novada pašvaldībai ir jāuzsāk iepriekš
minēto administratīvo aktu piespiedu izpildi.

Vārds Uzvārds uz (datums) ir parādā Valmieras novada pašvaldībai nekustamā īpašuma
nodokli par zemi (īpašuma nosaukums), kadastra Nr.xxxx-xxx-xxxx, ____ euro, nokavējuma
naudu ____ euro, kopā _____ euro. Nodokļa parāds kopā ______ euro (summa vārdiem).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 „Likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu, ja Vārds Uzvārds ir
nodokļa maksātājs par vairākiem nekustamā īpašuma objektiem, kas atrodas Valmieras novada
pašvaldības teritorijā, saņemtā nodokļa summa tiek sadalīta proporcionāli pa atsevišķiem
objektiem Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumu Nr.661 „Kārtība, kādā maksā
nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un
novirza tos saistību segšanai” noteiktajā kārtībā.

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas
termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi



nokavējuma naudas apmēri.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma

nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,

nolemju:

piedzīt no Vārds Uzvārds (personas kods xxxxxx-xxxxx):
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu _____ euro, nokavējuma naudu

_____ euro, kopā ______ euro,
pavisam kopā ______ euro (summa vārdiem) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības
septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt
sūdzību Valmieras novada pašvaldībā – Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201.
Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma - izpildrīkojuma darbību.

Izpilddirektore Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds Telefona numurs


